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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 03/03/2020 
 

Giá dầu cũng tìm thấy hỗ trợ từ kỳ vọng rằng các Ngân hàng Trung ương toàn cầu đã sẵn 

sàng hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát 

- Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/03/2020, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 trên sàn 

NYMEX tăng 1.99 USD (tương đương gần 4.5%) lên 46.75 USD/thùng, sau khi sụt 5% trong 

ngày thứ Sáu tuần trước (28/02). Hợp đồng dầu Brent giao tháng 5 trên sàn ICE EU cũng tăng 

mạnh 2.23 USD (tương đương 4.5%) lên 51.59 USD/thùng. 

- Phố Wall đóng cửa tăng vọt trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 5.09% và S&P500 tăng 4.60%. 

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ để đối 

phó với Covid-19. Tuy nhiên, mức tăng trong phiên sáng khá khiêm tốn khi nhà đầu tư vẫn lo 

ngại về sự bùng phát của dịch bệnh tại Mỹ khi nước này ghi nhận có 6 người tử vong do Covid-

19, trong khi số người nhiễm tăng lên gần 100 người. 

- Wall Street Journal đưa tin vào ngày thứ Hai rằng Ả-rập Xê-út đã đưa ra một thỏa hiệp đối với 

Nga và các nhà sản xuất khác, rằng OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng 600,000 thùng/ngày và Ả-

rập Xê-út cắt giảm thêm 400,000 thùng/ngày. 

- Từ một cuộc khảo sát Reuters đã tìm thấy, sản lượng dầu OPEC tháng 2 đang ở mức thấp nhất 

trong hơn một thập kỷ qua trong khi mà nguồn cung từ Libya sụp đổ do bị phong tỏa các cảng  

- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ sớm có hành động để ngăn chặn sự sụp đổ sâu hơn 

của nền kinh tế từ dịch COVID-19. Chỉ số PMI của Trung Quốc đã rơi xuống đáy kỷ lục trong 

tháng 02/2020, cho thấy sự thu hẹp kinh tế sâu sắc vì dịch bệnh. Chủ tịch Fed - Jerome Powell 

vào ngày thứ Sáu tuần trước (28/02) cho biết Cơ quan này “đang theo dõi chặt chẽ” sự bùng 

phát của COVID-19, và các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs hôm Chủ nhật (01/3) dự báo 

Fed sẽ sớm hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 02/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 47.56 43.32 46.75 +4.45% 918,575 

CLEK20 47.71 43.40 46.92 +4.41% 171,403 

QOK20 53.20 48.40 51.90 +4.49% 416,251 

QOM20 53.00 48.33 51.75 +4.36% 256,893 

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

8h34 ngày 03/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 52.76 Mua 

MA10 52.16 Mua 

RSI (14) 70.434 Mua 

STOCH (9,6) 70.237 Mua 

MACD (12,26) 0.660 Mua 

Mức hỗ trợ 52.59 – 52.84 

Mức kháng cự 53.27 – 53.45 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

8h34 ngày 03/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 47.88 Mua 

MA10 47.34 Mua 

RSI (14) 69.982 Mua 

STOCH (9,6) 74.458 Mua 

MACD (12,26) 0.640 Mua 

Mức hỗ trợ 47.68 – 47.98 

Mức kháng cự 48.44 – 48.60 
 

 

 

 

 

 

 




